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Informatie voor cliënten in verband met behandeling vaktherapie – beeldende therapie
UW PRIVACY
Vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) ben ik, als behandelend therapeut,
verplicht om een dossier over uw behandeling aan te leggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en documenten die voor uw
behandeling van belang zijn, zoals (evaluatie-) verslagen, brieven en informatie die ik – indien u daar
toestemming voor hebt gegeven – bij andere zorgverleners heb opgevraagd.
Ik ben de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke
geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Mochten er situaties ontstaan waarin het nodig is om toch
gegevens uit uw dossier te gebruiken, zal ik u altijd eerst om schriftelijke toestemming vragen. Dat kan
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer
• uw behandeling is gestart of afgerond en de huisarts hierover geïnformeerd moet worden;
• uitwisseling met een andere zorgverlener noodzakelijk is;
• u wordt doorverwezen naar een andere behandelaar;
• tijdens afwezigheid van mij waarneming door een collega wordt geboden.
Daarnaast bespreek ik casussen tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie). Bij een dergelijke
bespreking is alle informatie volledig geanonimiseerd, zodat gegevens niet herleidbaar zijn.
Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst moet uw dossier tot 15 jaar na afloop van
uw behandeling bewaard worden. Ik zal te allen tijde mijn best doen om uw privacy te waarborgen. Dit
betekent dat ik uiterst zorgvuldig zal omgaan met uw gegevens en ervoor zal zorgen dat onbevoegden
geen toegang hebben tot uw dossier.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik
een factuur kan opstellen. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar,
de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u uw behandeling kunt declareren.
De volgende gegevens staan op de nota vermeld:
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar,
gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode.
• De kosten van het consult.
Voor vragen kunt u me benaderen via bovenstaande contactgegevens.
Hierbij bevestig ik op de hoogte te zijn van het privacybeleid van Atelier Beeldend Zijn en geef ik
toestemming tot gebruik van mijn persoonsgegevens conform de wet AVG.
Ik geef wel/ geen toestemming om de factuur per mail naar mij te sturen.
Ik geef wel/ geen toestemming mijn beeldend werk, volledig geanonimiseerd voor scholingsdoeleinden te
gebruiken.
Naam ……………………………………………………………………..

Handtekening

Plaats en datum ………………………………………………………

…………………………………………………………………….

